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Projektin tavoite ja tulos
Verkkoaivoriihellä haluttiin kerätä kansalaisilta ideoita ja Verkkoaivoriihellä haluttiin kerätä kansalaisilta ideoita ja 

näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Tuloksia hyödynnetään 
kaupungin palvelujen suunnittelussa.

Kutsuminen Osallistuneet Käytetty aika Vastaukset Lopputulos
www-sivuilla,

sähköpostijakeluilla, 
mediatiedotteilla,

Virka Infossa & kirjastoissa

1418 10 min / 
osallistuja

Kuusi 
miniskenaariota

2405



Prosessi – kutsusta tuloksiin
Osallistumisaika 28 5 24 6 2012

① Kutsulinkki netissä ② Taustamuuttujien
selvittäminen

③ Millainen on sinun Helsinkisi 
vuonna 2020?

Osallistumisaika 28.5.−24.6.2012

selvittäminen vuonna 2020?

⑥ Raportointi ④ Miten sinun Helsinkisi 
toteutuu?

⑤ Arviointi: tärkeää 
minun Helsingissäni

Raportti

420.8.2012



Osallistujia yhteensä 1418
Ruotsinkielisen linkin kautta osallistuneita 20 ja Ruotsinkielisen linkin kautta osallistuneita 20 ja 

englanninkielisen 63

21—64-vuotiaita melko tasaisesti osallistuneiden 
joukossa

20.8.2012 5

joukossa.



Helsingissä asuvat 
palkkatyössä 

olevat 
k ii i i iaktiivisimpia.

Myös y
opiskelijoita, 
yrittäjiä ja 
eläkeläisiä 
tavoitettu 

tyydyttävästi.

20.8.2012 6



Tiivistys päätuloksistaTiivistys päätuloksista



Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020?

Helsinki vuonna 2020
= Monipuolisia tapahtumia ja yhteisöllisyyttä erilaisille  Monipuolisia tapahtumia ja yhteisöllisyyttä erilaisille 

ihmisille. Kaikille avoin kaupunki, joka on osiensa summa.

195 (14 %) 297 (22 %) 224 (17 %)

109 (8 %) 179 (13 %) 353 (26 %)

20.8.2012 8

Osallistujat valitsivat kuvista sen, joka kuvaa heidän mielestään parhaiten Helsinkiä vuonna 2020. Luvut 
kertovat valintojen määrän ja sulussa olevat prosentit osuuden kaikista valinnoista.



Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Panostamalla sähköisiin peruspalveluihin, 
kansainvälisyyteen sekä merialueisiin ja rantoihinyy j

Osallistujien 
vastaukset
luokiteltiin 18 
teemaan niissä
esiintyvien 
sanojen 
mukaan.

Kuvion siniset 
palkit 
kertovat, 
kuinka monta 
kertaa ko. 
aihe on 
mainittu 
aineistossa, a e stossa, 
vihreät sen 
arvioidun 
tärkeyden.

920.8.2012



Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Yhteinen metropolialue jakaa mielipiteet 
Mitä suurempi 

Peruspalvelut

Sähköiset palvelut
Kansainvälisyys

pallo, sitä 
enemmän 

aiheesta on 
puhuttu. 

Pystyakseli Sähköiset palvelut

Merialue ja 
rannat

Julkinen liikenne

Osaaminen

Lapset

Asuminen
Siisteys ja puhtaus

Pystyakseli 
kuvaa asioiden 

koettua 
tärkeyttä ja 
vaaka-akseli 

erimielisyyttä

Rakentaminen
Osallistuminen

Vanhukset

Kaupunginosat
y j p

erimielisyyttä
niiden 

tärkeydestä.Yrittäminen

Kulttuuri

Kevyt 
liikenne

Virkistys-
alueet

Metropolialue

1020.8.2012



”Mi  H l i ki i” t t t i  k i  ”Minun Helsinkini” toteutuminen kaupungin 
strategisten teemojen näkökulmasta

•• Asumisen, liikenteen ja kaupunkirakenteenAsumisen, liikenteen ja kaupunkirakenteen teemoista puhutaan 
paljon, mutta niiden merkitys ei juurikaan korostu. Tärkeimmiksi paljon, mutta niiden merkitys ei juurikaan korostu. Tärkeimmiksi 
teemoiksi arvioidaan asuminen ja julkinen liikenne.

•• Hyvinvoinnin ja palvelujenHyvinvoinnin ja palvelujen tärkeimpinä teemoina pidetään 
peruspalveluja ja sähköisiä palveluja  Nämä kaksi ovat myös koko peruspalveluja ja sähköisiä palveluja. Nämä kaksi ovat myös koko 
aineiston tärkeimmät teemat.

•• Kilpailukyvyn ja yritystoiminnan Kilpailukyvyn ja yritystoiminnan teemoista 
korostuvat kansainvälisyys sekä 
merialue ja rannat. Nämä ovat koko aineiston
kolmanneksi ja neljänneksi tärkeimmät kolmanneksi ja neljänneksi tärkeimmät 
teemat.

20.8.2012 11



MITEN MINUN HELSINKINI 

TOTEUTUMISTA TUKEVAT
• Palveluseteleiden sekä koti- ja 

k lj t l l  kä ttö  MITEN MINUN HELSINKINI 
TOTEUTUU?
• Panostetaan 

kuljetuspalvelun käyttö, 
sähköinen ajanvaraus, reseptin 
uusiminen sekä toimiva 
omahoitajayhteys

peruspalveluihin
• Kehitetään sähköisiä 

palveluja

j y y
• Peruspalvelut verkossa, yrittäjien 

ja tapahtumien järjestäjien 
sähköinen asiointi virkamiesten palveluja

• Edistetään 
kansainvälistymistä

• Hyödynnetään 

kanssa sekä vaikuttamiskanava 
kaupunkilaisille

• Suvaitsevaisuus- ja 
kansainvälisyyskasvatus  • Hyödynnetään 

merialuetta ja rantoja 
yleiseen käyttöön

kansainvälisyyskasvatus, 
monikulttuurisuustapahtumat ja –
verkostot, korkea osaamisen taso

• Luonnontilaa, kulttuuria ja Luonnontilaa, kulttuuria ja 
palveluja sopivassa suhteessa 
ranta-alueilla

1220.8.2012



Millainen on sinun Helsinkisi 
vuonna 2020 ja miten se toteutuu?

20.8.2012



• Seuraavilla sivuilla on kuvattu kuusi visiota Helsingistä vuonna 2020 
sekä niiden toteutumista tukevat toimenpiteet

• Visiot on muodostettu sen perusteella, minkä kuvan osallistujat 
ovat kuuden kuvan kuvataulusta valinneet — Millainen on sinun 
Helsinkisi vuonna 2020?

T i it t  t  l kitt l ll  lit  i i  t t t i  • Toimenpiteet on saatu luokittelemalla valitun vision toteutumiseen 
liittyvän avoimen kysymyksen vastaukset — Miten sinun Helsinkisi 
toteutuu?



Kaikille avoin yhteisöllisten 
Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020?

Kaikille avoin yhteisöllisten 
tapahtumien kaupunkip p

• Urbaaneja tapahtumia ja kulttuuria 
k i  ti ä ö  k tt ikaupungin ytimessä – myös maksuttomia

• Kaupunkitapahtumat luovat yhteisöllisyyttä 
ja luovat me-henkeäj

• Kaikille avoimessa kaupungissa 
viihtyvät niin asukkaat kuin turistitkin
H l i i  k tt  t t  j  

26 %

• Helsingin kauneutta arvostetaan ja 
vaalitaan

20.8.2012 15



Yht i ölli  H l i ki t t t  t ll  
Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Yhteisöllinen Helsinki toteutuu panostamalla 
kansainvälisyyteen ja peruspalveluihin

Kuvion vihreät 
palkit kertovat ko. 

aiheen arvioidun 
tärkeyden.

20.8.2012 16



Yht i ölli  H l i i  k tt ji  j t k i  Yhteisöllisen Helsingin kannattajien ajatuksia 
kansainvälisyydestä ja peruspalveluista

”---Ylipäätään osaavan luokan osaavan luokan 
kansainvälistyessäkansainvälistyessä tulee yhä 

täkeämmäksi pitää heistä kiinni 
ja houkutella nimenomaan 

”Avoimuuskasvatusta Avoimuuskasvatusta lapsille 
ja nuorille. Helsinki 

kansainvälistyy - meidän on 

”Ehdotan ns. shuttleshuttle--
kuljetusten järjestämistäkuljetusten järjestämistä

keskeisiltä paikoilta kaupungin 
terveyspalveluihin  Shuttle j

Helsinkiin. Tämä edellyttää 
muutoksia myös kaupunki-

rakenteessa. Nyt osaavan luokan 
odottama urbaani kaupunki 

muututtava 
suvaitsevaisemmiksi ja 

avoimemmiksi, suomalaisia 
piirteitämme unohtamatta.”

terveyspalveluihin. Shuttle 
tarkoittaa bussia, joka kulkee 

tiettynä aikavälinä lakkaamatta 
kahden pisteen väliä ja sitä 

voivat käyttää kaikki p
päättyy 60-luvulla linjattujen 

moottoriteiden napatessa suuren 
osan kaupungista ja lähiön 
alkaessa aivan nurkalta.---”

voivat käyttää kaikki 
kaupunkilaiset; niin 

terveyspalveluiden henkilökunta 
kuin asiakkaatkin.---”

20.8.2012 17



Erilaisuuden hyväksyvä ja 
Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020?

Erilaisuuden hyväksyvä ja 
sitä hyödyntäväy y

• Moniarvoista erilaisuutta: tilaa monenlaisille 
elämäntavoille ja –arvoille, tarjolla elämäntavoille ja arvoille, tarjolla 
monenlaisia mahdollisuuksia

• Kaupunki on osiensa summa, ja jokainen 
palanen on tärkeäpalanen on tärkeä

• Värikästä ja kirjavaa katukulttuuria
• Laaja tapahtumien kirjo

22 %

Laaja tapahtumien kirjo
• Monikulttuurinen Helsinki

20.8.2012 18



M i l  j  t  ähköi t l l t kä 
Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Merialue ja rannat, sähköiset palvelut sekä 
peruspalvelut tukevat moniarvoista Helsinkiä 

Kuvion vihreät 
palkit kertovat ko. 

aiheen arvioidun 
tärkeyden.y

20.8.2012 19



Moniarvoisen Helsingin kannattajien ajatuksia g j j
merialueista ja rannoista sekä sähköisistä 

palveluistapalveluista

” It  t i i i  k k tti  
”Kaivopuiston ranta on kaunis 

mutta palveluja tarvitaan lisää! 
Ideani olisikin tuoda 

Tuomaanmarkkinoilla jouluisin 

”---Itse toivoisin konkreettisena 
esimerkkinä, että Eiran ranta Eiran ranta 

(Karusellilta Olympiasatamaan) 
suljettaisiin autoliikenteeltäsuljettaisiin autoliikenteeltä

esim  kesäsunnuntaisin (touko-

”TapahtumanjärjestämiselleTapahtumanjärjestämiselle
luotava lisää tukitoimintoja, 

sähköinen asiointi ja eri Tuomaanmarkkinoilla jouluisin 
käytettävät mökit kesäkäyttöön 

Kaivarin rantaan niin että 
kaupunki järjestää ideakilpailunkaupunki järjestää ideakilpailun

(vähän niinkuin Lippakioskien 

esim. kesäsunnuntaisin (touko
syyskuu) ja vapautettaisiin vain 

juoksijoille, pyöräilijöille, 
lapsiperheille ja kävelijöille 
ihan niin kuin esim. Pariisin 

sähköinen asiointi ja eri 
virastojen yhteydenpito 

kuntoon.---”

(vähän niinkuin Lippakioskien 
kohdalla) ja parhaille ideoille 
tarjotaan katto pään päälle 

kesäksi rantaan.---”

Seinen ranta. Sinne voisi 
samalla laittaa pystyy 

petankkirataa, salsakurssia ja 
muita harrastusideoita niin kuin 

hauska Paris Plage ---”hauska Paris Plage.

20.8.2012 20



Teknologiaa hyödyntävä palvelujen 
Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020?

Teknologiaa hyödyntävä palvelujen 
kehittäjä ja verkottujaj j j

• Tehokkaita sähköisiä palveluja teknologiaa 
rohkeasti hyödyntämällärohkeasti hyödyntämällä

• Kansainvälisesti verkostoitunut, hyvät 
yhteydet muualle maailmaan

• Moderni suunnannäyttäjä ja 
innovatiivinen edelläkävijä

• Mahdollistaa asukkaiden osallistumisen 

17 %

• Mahdollistaa asukkaiden osallistumisen 
demokraattiseen päätöksentekoon

20.8.2012 21



T k l i  H l i ki t it  ähköi iä 
Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Teknologinen Helsinki tarvitsee sähköisiä 
palveluja ja kaupunginosa-ajattelua

Kuvion vihreät 
palkit kertovat ko. 

aiheen arvioidun 
tärkeyden.y

20.8.2012 22



T k l i  H l i i  k tt ji  j t k i  Teknologisen Helsingin kannattajien ajatuksia 
sähköisistä palveluista ja kaupunginosista

”HelsinkiHelsinki--IDID. Kaupungin avain 
kaikkiin sähköisiin 

”Elävät Elävät kaupunginosatkaupunginosat
edellyttävät osallistavaa 

vuorovaikutusta ja voimien 

”---Kaupunginosayhdistyksiä Kaupunginosayhdistyksiä 
tulisi kuullatulisi kuulla etukäteen aina, 

ennen kuin alueita koskettavia a  sä ö s  
palveluihin, ettei joka 

paikkaan eri tunnukset.”

vuorovaikutusta ja voimien 
keräämistä yhteen. Siihen 

tarvitaan aluefoorumeita ja 
toimivia kotisivuja -
kokoontumistiloja 

hankkeita viedään eteenpäin. 
Yhdistysten johto ei kuitenkaan 
välttämättä kattavasti edusta 
alueen asukkaiden näkemyksiä, kokoontumistiloja 

unohtamatta.---”

y ,
joten pitäisi tehdä kyselyjä 
asukkaiden keskuudessa.”

20.8.2012 23



Liikkuvassa ja aktiivisessa 
Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020?

Liikkuvassa ja aktiivisessa 
kaupungissa asuu hyvinvoivia ihmisiäp g y

• Ihmisten aktiivisuutta ja liikkumista eri Ihmisten aktiivisuutta ja liikkumista eri 
keinoin tukeva ja aktivoiva

• Ihmisten yhdessäoloa erilaisissa 
kokoonpanoissa yhteisen kiinnostuksen kokoonpanoissa yhteisen kiinnostuksen 
kohteen ääressä

• Puistot ja virkistysalueet ihmisten käytössä 

14 %

ja huolenpidon kohteena
• Tavoitteena hyvinvoiva ja terve 

helsinkiläinenhelsinkiläinen

20.8.2012 24



H i i  H l i ki k t  l d kk ill  
Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Hyvinvoiva Helsinki rakentuu laadukkaille 
peruspalveluille ja lasten hyvinvoinnille

Kuvion vihreät 
palkit kertovat ko. 

aiheen arvioidun 
k dtärkeyden.

20.8.2012 25



H i i  H l i i  k tt ji  j t k i  Hyvinvoivan Helsingin kannattajien ajatuksia 
peruspalveluista ja lasten hyvinvoinnista

”LiikuntaneuvontaaLiikuntaneuvontaa kaikille 
ikäluokille. Osana 
terveyspalveluja 

”Tukea syrjäytymiseen ja 
lapsiperheille. Tukea ja apua 
lapsiperheille rahallisessa ja 

”---Lapsiperheiden Lapsiperheiden kotipalvelukotipalvelu
on käytännön apua perheen 
arjen sujumiseen. Riippuen 

perheen avun tarpeesta, y p j
mahdollisuus ohjata 

liikuntaneuvontaan, jossa 
liian vähän liikkuvia 

avitetaan liikunnan ja 

henkisessä pahoinvoinnissa. 
KodinhoitajatKodinhoitajat takaisin 
lapsiperheiden avuksi. 

Avunhakukynnystä 

p p ,
palvelun tulee olla asiakkaan 

tarpeesta lähtevää, 
tarkoituksenmukaista ja arkea 

helpottavaa. Kun perhettä 
autetaan kokonaisvaltaisesti j

terveiden elämäntapojen 
pariin.”

madallettava 
tiedottamisella neuvoloissa 

ja terveyskeskuksissa.”

autetaan kokonaisvaltaisesti 
päivittäisissä kodin tehtävissä, 

vanhemman jaksaminen 
lisääntyy vähitellen.---”

20.8.2012 26



Turvallinen kaupunkitila on 
Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020?

Turvallinen kaupunkitila on 
ihmisten harrastuskäytössäy

• Kaupungissa on tilaa ja mahdollisuuksia Kaupungissa on tilaa ja mahdollisuuksia 
harrastaa

• Pyöräilyä arvostetaan ja pyöräilykulttuuria 
kehitetään aktiivisestikehitetään aktiivisesti

• Ihmiset — erityisesti lapset — kokevat 
olonsa turvalliseksi

13 %

• Kaupunkilaiset organisoivat omaehtoisesti 
tekemistä ja ottavat kaupunkitilan 
innovatiivisesti käyttöönsä innovatiivisesti käyttöönsä 

20.8.2012 27



H t t  H l i ki tii t i t  
Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Harrastusten Helsinki vaatii satsaamista 
kansainvälisyyteen sekä merialuisiin ja rantoihin

Kuvion vihreät 
palkit kertovat ko. 

aiheen arvioidun 
tärkeyden.y

20.8.2012 28



Harrastusten Helsingin kannattajien ajatuksia g j j
kansainvälisyydestä sekä merialueista ja 

rannoistarannoista

”---Osallistuva budjetointi on 
konkreettinen idea 

lähidemokratian edistämiseksi. 
Sitä voi toteuttaa monella eri 

”Rannat ihmisille.  
Merenrannat tulee säilyttää 

mahdollisimman pitkälle 
(järkeä saa käyttää) 

”Raitiovaunulinjoja kauniisiin Raitiovaunulinjoja kauniisiin 
rantamaisemiinrantamaisemiin! Kauniit 
ranta-alueet käyttöön, 

Sitä voi toteuttaa monella eri 
tavalla ja Helsinki voisikin olla 
kärjessä kehittämässä uutta, 

toimivaa osallistuvan 
budjetoinnin mallia  joka voisi 

(järkeä saa käyttää) 
helsinkiläisten käytössä. 

Puistoja, polkuja, luontoa.Puistoja, polkuja, luontoa.
Vallataan meri takaisin 

kaupunkilaisille  siirretään 

esimerkiksi Hernesaari-
Eiranranta-Kaivopuisto-

rantavyöhykkeelle 
raitiovaunulinja! Pitkin 

budjetoinnin mallia, joka voisi 
toimia esimerkkinä niin esimerkkinä niin 
valtakunnallisesti kuin valtakunnallisesti kuin 
kansainvälisestikinkansainvälisestikin.”

kaupunkilaisille, siirretään 
myös vilkasliikenteisiä teitä 

pois parhailta paikoilta, 
tunneleihin.”

merenrantaa länsisatamasta 
kauppatorille!!!”

20.8.2012 29



Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020?

Lapsi- ja perheystävällinen kaupunki

• Lasten ja lapsiperheiden tarpeet mielessä Lasten ja lapsiperheiden tarpeet mielessä 
suunnittelussa ja päätöksenteossa

• Merellisyydestä entistä suurempi valttikortti

8 %
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P l l t  k i äli  j  i  
Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Peruspalvelut, kansainvälisyys ja osaaminen 
rakentavat lapsi- ja perheystävällistä Helsinkiä

Kuvion vihreät 
palkit kertovat ko. 

aiheen arvioidun 
tärkeyden.

20.8.2012 31



Lapsi- ja perheystävällisen Helsingin Lapsi- ja perheystävällisen Helsingin 
kannattajien ajatuksia peruspalveluista, 

k i äli d tä j  i tkansainvälisyydestä ja osaamisesta

”Terveydenhoitajalle, 
neuvolatädille / -sedälle 

”PäivähoitoryhmienPäivähoitoryhmien kokoa ei 
pidä kasvattaa, vaan 
pienentää. Niihin on 
palkattava riittävästi 

”Maahanmuuttajille 
parempi tilanne. 

MaahanmuuttajilleMaahanmuuttajille tulisi koulutusta perheen henkisten koulutusta perheen henkisten 
paineiden ja ongelmien paineiden ja ongelmien 

käsittelyynkäsittelyyn. Helsingistä ei saa 
tulla kylmä, vaan meidän 

p
henkilökuntaa, joka on saanut 

hyvän koulutuksen kuten 
lastenhoitajia, lähihoitaja-

lastenhoitajia ja päivähoitajia 
sekä lastentarhanopettajia ja 

MaahanmuuttajilleMaahanmuuttajille tulisi 
järjestää enemmän suomen 

kielen opetusta ja 
toimintaa joka tukee 

työllistymistä ”pitää välittää kaikista.” sekä lastentarhanopettajia ja 
sosiaalikasvattajia. Lapsista 
vastaavien on oltava sopivia 

työhönsä.”

työllistymistä.
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Millainen on sinun Helsinkisi vuonna 2020 ja miten se toteutuu?

Visiot ja panostuksen kohteet ikäryhmittäin 
VISIO TOTEUTUU PANOSTAMALLAVISIO TOTEUTUU PANOSTAMALLA

Alle 18-vuotiaat Teknologinen Helsinki Kansainvälisyyteen

18—20-vuotiaat Yhteisöllinen Helsinki Sähköisiin palveluihinp

21—30-vuotiaat Yhteisöllinen Helsinki Kansainvälisyyteen

31—40-vuotiaat Yhteisöllinen ja moniarvoinen 
H l i ki

Peruspalveluihin ja sähköisiin 
l l ihiHelsinki palveluihin

41—50-vuotiaat Moniarvoinen Helsinki Sähköisiin palveluihin, 
kansainvälisyyteen, merialueisiin 
ja rantoihin, peruspalveluihin 
sekä metropolialueeseen

51—64-vuotiaat Moniarvoinen, yhteisöllinen ja Merialueisiin ja rantoihin, lapsiin , y j
hyvinvoiva Helsinki

j , p
sekä vanhuksiin

65—75-vuotiaat Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Helsinki Sähköisiin palveluihin ja lapsiin

Yli 75 vuotiaat Hyvinvoiva ja moniarvoinen Helsinki Peruspalveluihin

20.8.2012 33

Yli 75-vuotiaat Hyvinvoiva ja moniarvoinen Helsinki Peruspalveluihin



Aineistosta esiin nousseet teematAineistosta esiin nousseet teemat
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• Seuraavaksi esiteltävät 18 teemaa on muodostettu luokittelemalla 
osallistujien vastaukset kysymykseen ”Miten sinun Helsinkisi 
toteutuu?” laadullisella sisällönanalyysillä yy

• Teemat esitellään Helsingin kaupungin kolmen strategisen 
lät  ll  h i i i  j  l l j  kil il k  j  yläteeman alla: hyvinvoinnin ja palvelujen, kilpailukyvyn ja 

yritystoiminnan sekä asumisen, liikenteen ja kaupunkirakenteen



H i i ti j  l l t ii t ät Hyvinvointi ja palvelut esiintyvät 
kaikissa kuudessa skenaariossa 
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Peruspalvelut
Varmistetaan laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut Varmistetaan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
tasapuolisesti kaikille asuinpaikasta ja tulotasosta 

riippumatta. Varataan lisää resursseja 
mielenterveyspalveluihin.

”---Hoitajille Hoitajille oikeus oikeus 
kirjoittaa kirjoittaa reseptejäreseptejä, niin ei 
tarvitse pikku vaivojen takia 

”Kaikkien pienen peruseläkkeen 
saajien ja yksinhuoltajien tulisi 

automaattisesti saada 
palvelusetelitpalvelusetelit. Näin autettaisiin 

”Terveyskeskukseen saa saa 
omahoitajaan omahoitajaan yhteydenyhteyden. 

Soittoajat klo 8-9 ja klo 12-13 tarvitse pikku vaivojen takia 
juosta tukkimaan vähäisiä 
terveyskeskusresursseja.”

palvelusetelitpalvelusetelit. Näin autettaisiin 
ennakkoon ongelmien 

syntymistä sekä saataisiin apua 
ilman suurta byrokratiaa.---
Palvelusetelit pitäisi myös 

j j
ovat monelle mahdottomat 

tk:n omahoitajalle. -
Vastauspalvelu kyllä soittaa ja 

kertoo että th tavattavissa p y
kattaa ns. talousavustajan, joka 

voi auttaa laskuissa, 
hakemuksissa ym., kun niitä 

tarvitaan.---”

soittoaikoina; siinä ei ole 
mitään järkeä.---”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Sähköiset palvelut
Kehitetään kaupungin sähköisiä palveluja mm  Kehitetään kaupungin sähköisiä palveluja mm. 
ajanvarauksen tekemisen, tiedon löytymisen ja 

yhteydenoton helpottamiseksi. Mahdollisuus yhteydenoton helpottamiseksi. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen palveluun kuitenkin säilytettävä.

”Sähköinen Helsinki, 
palveluita tarjotaan 

verkossa: sosiaaliverkossa: sosiaali--, , kulttuurikulttuuri--

”--- Myöskin monikielisen 
palvelun toteuttaminen on 

helpompaa kun saadaan ohjattua 
suurin osa asiakkaista sähköisten 

”Ajanvaraus Ajanvaraus onnistuuonnistuu joka 
kerta. Ei ole nykyaikaa, 

että joudun soittelemaan 
ja ja kirjastopalvelutkirjastopalvelut. 

Kaupungin palvelut verkossa: 
asioiden hoito 24 h 7 pvänä 

viikossa. Palveluiden varmuus 

suurin osa asiakkaista sähköisten 
palvelujen pariin. Laadukkaasti 

toteutetut sähköiset sähköiset 
monikielipalvelutmonikielipalvelut tekevät 

Helsingistä houkuttelevemman 

j
useita kertoja 

terveyskeskukseen 
saadakseni ajan varattua. 
Odotamme XX:n laativan 

ja asiakastyytyväisyys.” Helsingistä houkuttelevemman 
asuinpaikan kansainvälisille 

asiantuntijoille.”

listoja, järjestelmämme on 
kaatunut... Ei näin!”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Lasten hyvinvointi
Varmistetaan lasten laadukas päivähoito  opetus Varmistetaan lasten laadukas päivähoito, opetus 

ja harrastustoiminta yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Varataan lapsille tilaa 

kaupunkiympäristössä.

”Lapsille harrastustoimintaa. 
Lapsille ja nuorille tarjotaan 

entistä enemmän vapaavapaa--
ajantoimintoja kouluilla ajantoimintoja kouluilla 

i i  ilt äi i i  j  i i  ilt äi i i  j  

”Laadukasta ja kiireetöntä 
päivähoitoa. Monessa 

kaupunginosassa päiväkodit 

”Luomalla lapsille paikkoja. 
Jättämällä lapsille alueita, lapsille alueita, 
missä saa vapaasti leikkiämissä saa vapaasti leikkiä. 

aamuisin, iltapäivisin ja aamuisin, iltapäivisin ja 
kesken koulupäivänkesken koulupäivän

(harrastekokeilut). Koululla 
tarjotaan koulun omaa 
kerhotoimintaa, mutta 

pullistelevat ylisuurista 
ryhmistä. Päivähoitopaikkoja Päivähoitopaikkoja 
on saatava kiireesti lisäälisää ja 
päivähoidon laatuun tulee 

pp
Näin lapset eivät häiritse 
niitä ihmisiä, jotka eivät 

välitä lapsista.”
kerhotoimintaa, mutta 

palveluntuottajana toimivat 
entistä enemmän myös muut 

hallintokunnat ja 
kolmas sektori.---”

kiinnittää huomiota. 
Päiväkodeissa kasvaa 

tulevaisuus.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Osaaminen
Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen monipuolisilla Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen monipuolisilla 

epävirallisilla oppimispoluilla. Houkutellaan osaajat Helsinkiin 
sekä pidetään heistä kiinni mm. hyvillä osaamisen kehittämis-

hd lli k ill  Ehkäi tää  jä t i tä t i ll  mahdollisuuksilla. Ehkäistään syrjäytymistä tasa-arvoisella 
koulutuksella.

”Vertaisoppimisverkostot Vertaisoppimisverkostot 
tulevaisuuden 

oppimisympäristöjä. 
Tulevaisuuden oppimista tulee 

i id  kk l l tt ti  

”Osaava Helsinki. Yliopistot Yliopistot 
ovat pkovat pk--seudulle keskeinen seudulle keskeinen 

vetotekijävetotekijä ja myös 
tuottavat sellaisen 

”Elinikäinen oppiminenElinikäinen oppiminen
tärkeää, koska esim. 

tietotekniikka tuo yhä 
enemmän haasteita arvioida ennakkoluulottomasti. 

Sellaiset elinikäistä oppimista 
tukevat uudet ilmiöt, kuten 

Lasipalatsin Mediakeskuksen ja 
Helsingin kulttuurikeskuksen 

ympäristön, jossa 
korkeakoulutetut viihtyvät 

valmistumisensa jälkeenkin. 
Puhumattakaan siitä 

osaavasta työvoimasta  

enemmän haasteita 
jokapäiväiseen asiointiin ja 
sitä kautta johtaa helposti 

syrjätymiseen. Nuorille 
oppisopimusmahdollisuuksia Helsingin kulttuurikeskuksen 

käynnistämä 
vertaisoppimisverkosto 

"mekans" tuovat 
monipuolista hyvää.---”

osaavasta työvoimasta, 
joita ne yrityksille ja 

julkiselle puolelle 
tuottavat.---”

pp p
enemmän ja työpaikan 

vaihtaminen helpommaksi 
oppimisen avulla.---”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Osallistuminen
Luodaan ihmisille mahdollisuuksia osallistua Luodaan ihmisille mahdollisuuksia osallistua 

kaupunkia koskevaan päätöksentekoon, vaikuttaa 
lähiympäristöönsä ja tehdä vapaaehtoistyötä 

itselleen merkittävien asioiden parissa.

”---Kaikki mahdollinen 
päätöksenteko ja siihen päätöksenteko ja siihen 

liittyvät prosessit avataan liittyvät prosessit avataan 

”Osallistuvan Osallistuvan budjetoinnin budjetoinnin 
käyttöönotto. Tätä voidaan 
kokeilla ensin rajoitetusti 

”Päätöksentekoon pitää 
lisätä paikallisuutta. 

Helsinki tarvitsee suuraluesuuralue--
sähköisessä muodossasähköisessä muodossa jo 
suunnitteluvaiheessa ja 

annetaan kaupunkilaisten 
kommentoida sitä. 
Kommentteja myös 

valitsemalla sopivia kohteita, 
tai tietty määrä vuotuisesta 

budjetista, jotka 
kaupunkilaiset voivat itse 

päättää mihin rahat 

tai tai kaupunginosakohtaisen kaupunginosakohtaisen 
päätöksentekojärjestelmänpäätöksentekojärjestelmän. 

Se lähtisi kehittymään 
pienistä jokapäiväisten Kommentteja myös 

kuunnellaan päättävissä 
elimissä.---”

päättää mihin rahat 
käytetään.”

p j p
toimintojen 

toteuttamisesta.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Hyvinvoivat vanhukset
Kehitetään vanhusten hoito ja ystäväpalveluja Kehitetään vanhusten hoito- ja ystäväpalveluja 

sekä edistetään heidän aktiivista toimimista 
yhteiskunnassa mahdollisimman pitkään.

”Toivoisin kahta uutta toimijaa 
vanhusten palveluihin; 

liikuttajaaliikuttajaa, jotta vanhus ei 
olisi sidottuna sisätilohin ja 

ä k h it   ää i i 

”Haluan eläkeläisille ilmaisen eläkeläisille ilmaisen 
joukkoliikenteenjoukkoliikenteen. Parasta olisi 

jos joukkoliikenne olisi 
kaikille ilmainen, mutta 

”Monen Monen sukupolven yhteistä sukupolven yhteistä 
asumistaasumista edistettävä. Myös 

esim.  palvelutalojen ja 
sänkyhoitoon, vaan pääsisi 

säännöllisesti ulos ja 
liikkumaan. Sekä keskustekeskuste--

luttajaaluttajaa, joka tutustuisi 
vanhukseen, hänen henkilö-

kaikille ilmainen, mutta 
ainakin eläkeläisille pitäisi 

olla tai vähintäänkin puoleen 
hintaan. Eläkeläiset 

matkustavat yleensä silloin 

p j j
päivähoidon, miksei myös 
koulujen lähekkäin olo ja 
yhteiset tilat ja palvelut 

lisäisivät mahdollisuutta eri vanhukseen, hänen henkilö
historiaansa, tietäisi, mitä 

työtä vanhus on tehnyt, mitkä 
ovat lasten 

nimet jne.---”

y
kun bussit ovat muuten tyhjiä. 
Lisäisi heidän hyvinvointiaan 

ja pitäisi kuntoa yllä.---”

sukupolvien luontevaan 
yhteiselämiseen.”
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Kil il k tä j  it t i i t  h t  Kilpailukyvystä ja yritystoiminnasta puhutaan 
neljässä skenaariossa 
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Kansainvälisyys
Tehdään Helsingistä avoin ja suvaitsevainen kaupunki Tehdään Helsingistä avoin ja suvaitsevainen kaupunki 
sekä kansainvälisesti haluttu opiskelu- ja työpaikka, 
jossa ulkomaalaisillakin on helppo verkostoitua ja jossa ulkomaalaisillakin on helppo verkostoitua ja 

päästä kiinni yhteiskuntamme rakenteisiin.    

”Kansainvälinen Helsinki! 
Paremmat 

työllistymismahdollisuudet kvtyöllistymismahdollisuudet kv--
opiskelijoilleopiskelijoille, ei mitään 

”---Tuodaan esille 
monikultturista ja avointa 

Helsinkiä. Järjestetään 
ilmaisia ja maksullisia 

”Suvaitsevainen 
kansainvälinen kaupunki. 

Kaupunki jonka verkostoihin verkostoihin p jp j ,
järkeä kouluttaa ilmaiseksi ja 

pakottaa sitten lähtemään 
pois. Englantia lisää 

tiedotukseen ja katukuvaan. 
Asenteisiin vaikutus: 

ilmaisia ja maksullisia 
tapahtumia ympäri kaupunkia 

sisä- ja ulkotiloissa. 
Edistetään ja esitellään 

erilaisuutta (hyvänä 

p j
on helppo liittyäon helppo liittyä. Nämä 

verkostot ovat avain 
tapahtumien kaupunkiin ja ne 

ulottuvat maailmalle.”Asenteisiin vaikutus: 
ennakkoluulot ja rasismi eivät 

kuulu sivistyneeseen 
kaupunkiin!”

erilaisuutta (hyvänä 
esimerkkinä tästä Maailma Maailma 

kylässä kylässä --festaritfestarit).---”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Merialue ja rannat
Jätetään ranta alueita rakentamatta ja Jätetään ranta-alueita rakentamatta ja 

hyödynnetään niitä virkistyskäytössä sekä 
matkailuvaltteina. Pidetään huolta vesialueista.

”Helsingin ihanaa 
merenrantaa jätettävä merenrantaa jätettävä 
yleiseen yleiseen käyttöönkäyttöön. Nyt 

”Rakentamattomat rannat 
säilytettävä lähellä 

luonnontilaa. Helsingin 
suhteellisen vähäisiä 

”Merellinen Helsinki on 
vetovoimatekijä. Ranta-
alueita on kehitettävä 

kokonaisuutena. Ranta-alueita yleiseen yleiseen käyttöönkäyttöön. Nyt 
näyttää suuntaus olevan 

enemmän rikkaita suosivaa 
rantarakentamista.”

suhteellisen vähäisiä 
luonnontilaisia rantoja pitäisi 
pyrkiä säilyttämään, helminä 

Töölönlahti ja ViikkiTöölönlahti ja Viikki. 
Erityisesti Töölönlahdella 

kiertämään pitäisi rakentaa 
siltoja ja teitä. RantaRanta--alueille alueille 
sijoitetaan kulttuuria ja muita sijoitetaan kulttuuria ja muita 

palveluitapalveluita. Suomenlinna ja Suomenlinna ja 
Santahamina Santahamina ympäristöineen y

oleva kaislikko ja koivikko 
ovat hieno täydennys ja 

kontrasti Finlandia-talolle.---”

Santahamina Santahamina ympäristöineen 
otetaan näkyvämpään 

käyttöön.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Yrittäminen
Houkutellaan yrittäjiä Helsinkiin mm  edullisten Houkutellaan yrittäjiä Helsinkiin mm. edullisten 
vuokrasopimusten ja tilojen, yrittäjäystävällisen 
yritysneuvonnan sekä osaavan työvoiman avulla.yritysneuvonnan sekä osaavan työvoiman avulla.

”Yrittäjämyönteisyys. Kaupungin 
tulisi esim. torin, kauppahallin 
ja tapahtumien toiminnassa olla 
tehokas sekä yrittäjälähtöinen. 

Tällä h tk llä i   äi  

”Myös pienille yrityksille pienille yrityksille 
elinmahdollisuudetelinmahdollisuudet. Kaiken ei 
tarvitsisi olla niin suurta ja 

ö i ä  P ik lli  

”Virastot palvelisivat 
yhtenäisesti. YrittäjälläYrittäjällä olisi 

yksi yhteyshenkilö yksi yhteyshenkilö 
kaupungiltakaupungilta, joka osaisi Tällä hetkellä asia on päin 

vastoin. Asioiden käsittely 
kestää ja useimmin kielteinen 

kuin myönteinen vastaus (vaikka 
lakisääteiset asiat hoidettu)  

pörssissä. Paikallinen 
pienyrittäjyys ja -tuotanto 

myös kunniaan. On 
mahdollistettava näiden 

pienien yksiköidenkin 

kaupungiltakaupungilta, joka osaisi 
vastata eri virastojen vaateet. 

Ravintolaterassin lupien 
hankinta tai tapahtuman 

järjestäminen lakisääteiset asiat hoidettu). 
Asiointi sähköiseksi ja Asiointi sähköiseksi ja 

läpinäkyväksiläpinäkyväksi, käsittelyajat 
kaikkien nähtäville sekä 

palautteet käsittelystä.---”

pienien yksiköidenkin 
toimintaa. Esimerkiksi 
liiketilojen vuokratasoa 

järkeistämällä.---”

järjestäminen 
poikkeuksellisessa paikassa 
ovat asioita, joita on vaikea 

toteuttaa.---”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Kulttuuria kansalle
Tuodaan kulttuuri kansan keskelle ja osallistetaan Tuodaan kulttuuri kansan keskelle ja osallistetaan 
ihmiset sekä tuottamaan että kuluttamaan sitä. 
Näytetään tapahtumien järjestämiselle vihreää 

valoa ja osoitetaan tapahtumille paikat.

”Kulttuurin avulla 
syrjäytymistä vastaan. 

Kulttuuri on tulevaisuuden 
voimavara. Kulttuuri osallistaa 

j  tää jä t i tä  

”Rohkaistaan kaupunkilaisia 
järjestämään iloisia 

tapahtumia. Kaupunkiin 
tarvitaan vielä lisää iloisia 

”Festivaali-puisto Kyläsaareen 
tai Suvilahteen. Pysyvä Pysyvä "Festival "Festival 

Park" HelsinkiinPark" Helsinkiin. Täällä olisi 
hyviä tiloja ja mahdollisuuksia 

ja estää syrjäytymistä. 
Kulttuurin näkökulman pitäisi 

olla mukana kaikessa 
päätöksenteossa, että 

saataisiin ihmiskasvoisempi 

tarvitaan vielä lisää iloisia 
tapahtumia. Rohkaistaan Rohkaistaan 

kaupunkilaisia ja järjestöjä kaupunkilaisia ja järjestöjä 
järjestämäänjärjestämään Block Partyja ja 

muita tapahtumia   

y j j
järjestää koko lumettoman 
kauden huikeita tapahtumia 

Kyläsaaressa ja Suvilahdessa jos 
kaupunki sallisi jollekin 

toimijalle luvan rakentaa alueen saataisiin ihmiskasvoisempi 
kaupunki. Kulttuuri on laaja 

käsite, jokainen voi olla jokainen voi olla 
mukana tuottamassa mukana tuottamassa 

kulttuuriakulttuuria.---”

muita tapahtumia.  
Kevennetään lupajärjestelyjä 

ja muuta byrokratiaa.”

toimijalle luvan rakentaa alueen 
infra siihen kuntoon, että 

tapahtumien järjestäminen olisi 
kaupallisesti mahdollista.”
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A i  liik  j  k ki k  Asuminen, liikenne ja kaupunkirakenne 
mukana kolmessa skenaariossa
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Asuminen
Lisätään erilaisia kohtuuhintaisia asumismuotoja Lisätään erilaisia kohtuuhintaisia asumismuotoja 

vuokra-asunnoista omistusasuntoihin ympäri 
kaupunkia.kaupunkia.

”Monimuotoinen ja toimiva 
asuntokanta. Tehdään 
Helsingistä Suomen 

”Lisää vuokra-asuntoja. 
Kaupungin vuokra-asuntojen 
määrää kasvatetaan. VuokraVuokra--

”Kohtuuhintainen asuminen. 
Jotta kaupunki pysyisi 
turvallisena ja avoinna 

kaikenlaisille ihmisille  olisi asuntopolitiikan 
mallikaupunki, jossa voi 

asua niin vuokralla, niin vuokralla, 
omistusasunnossa, omistusasunnossa, 

määrää kasvatetaan. VuokraVuokra
asuntojen sijoittelullaasuntojen sijoittelulla
ehkäistään sosiaalista 

eriarvoistumista ja pyritään 
eri ihmisryhmät saamaan 

kaikenlaisille ihmisille, olisi 
kohtuuhintaisia asuntojakohtuuhintaisia asuntoja

saatava myös ns. kalliillekin myös ns. kalliillekin 
alueillealueille. Kaupungin vuokra-

asuntotuotantoa lisättävä  niin 
asumisoikeusasunnossa kuin asumisoikeusasunnossa kuin 

kimppakämpässäkinkimppakämpässäkin.”

eri ihmisryhmät saamaan 
sekoitettua tehokkaasti.” että niitä saisi myös 

keskituloiset kansalaiset.---”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Julkinen liikenne
Vähennetään yksityisautoilua alentamalla Vähennetään yksityisautoilua alentamalla 

joukkoliikennemaksuja, laajentamalla metro- ja 
raitiovaunuverkostoa sekä kehittämällä 

liityntäpysäköintiä. 

”Metro tehokkaampaan 
käyttöön. Metrorataa Metrorataa 

jatkettava jatkettava niin itään kuin 
länteen ja asemien välittömään 

läh i t  i l it  j  

”Kehitetään julkisen julkisen 
liikenteen liikenteen liityntäliityntä--

mahdollisuuksiamahdollisuuksia. Jotta 
voidaan aktiivisesti 

äh tää t il  k k t  

”Ratikalla pääsee entistä 
pidemmälle. Ratikka-

liikennettä kehitetään niin, 
että raitiotievaunu on yhä 

kil il k k i  läheisyyteen asuinalueita ja 
muita palveluita. 

Metropysäkkejä, ilman 
palveluita voisi olla myös 

virkistysalueiden kohdalla. 

vähentää autoilua keskustan 
alueella ja parantaa 

liikkumis-mahdollisuuksia 
kaupungin sisällä. Ei autoja 

= julkiset liikkuvat 

kilpailukykyinen 
liikkumisvaihtoehto sekä 

ajallisesti että 
tavoitettavuuden kannalta. 

Ratikkalinjoja on enemmän ja Ratikkalinjoja on enemmän ja virkistysalueiden kohdalla. 
Esim. Kivinokka - tämä 

helpottaisi esim. vanhusten 
pääsyä luonnon läheisyyteen 
julkisilla kulkuvälineillä.”

 julkiset liikkuvat 
nopeammin ja 

tehokkaammin = kävellen 
pääsee nopeammin ja 

terveellisemmin.”

Ratikkalinjoja on enemmän ja Ratikkalinjoja on enemmän ja 
ne ulottuvat pidemmällene ulottuvat pidemmälle. 
Ratikkaa ei tarvitse juuri 

kymmentä minuuttia 
pidempään odotella.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Siisteys ja puhtaus
Korostetaan ihmisten yhteistä vastuuta siististä Korostetaan ihmisten yhteistä vastuuta siististä 

kaupungista. Varmistetaan jätehuollon toimivuus, 
lisätään roskiksia julkisiin tiloihin ja helpotetaan 

jätteiden lajittelua sekä hyötykäyttöä. 

”Siisti Helsinki. Kaikki 
roskaaminen on loppunut. Ja 

jotta tähän päästään on 

”Lajittelupisteitä. En 
ymmärrä miksi aina on vain 

roskakori? Miksei siihen 
samaan saa lasin keräystä  lasin keräystä  

”Puhdas Helsinki. Lisää Lisää 
roskakoreja roskakoreja ympäri 

kaupunkia, sekä niiden jotta tähän päästään on 
tapahtunut paljon kodeissa, kodeissa, 

päiväkodeissa, kouluissa, päiväkodeissa, kouluissa, 
oppilaitoksissa, työpaikoilla oppilaitoksissa, työpaikoilla 

jne.”

samaan saa lasin keräystä, lasin keräystä, 
biojätettä, ongelma jätettä, biojätettä, ongelma jätettä, 

muovipussimuovipussi jne... 
säästettäisiin tilaa 

kaatopaikalla ja luontoa. 

p ,
tyhjennys kyllin usein mm. 

viikonloppuisin ainakin 
kesäisin.”

jne. kaatopaikalla ja luontoa. 
Suomessa on ihan järkyttävän 

suuret kaatopaikat.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Kaupunginosat
Kehitetään tasapuolisesti eri kaupunginosien Kehitetään tasapuolisesti eri kaupunginosien 

lähipalveluja, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. 
Parannetaan myös väyliä 

kaupunginosavaikuttamiseen.

”Kaupunginosista Kaupunginosista 
vakioyhteyshenkilöt vakioyhteyshenkilöt 

suunnitteluun päättäjille. 

”KivijalkatilaKivijalkatila. Kaupungin 
tulee saada kasvaa uusille 

alueille, mutta se ei onnistu 
lähiömäisissä kerrostaloissa  

”Kaupunginosat eläväisiä ja 
asukkaistaan huolehtivia. 

Toivoisin, että 
kaupunginosien suunnitteluun päättäjille. 

Nykyinen kuulemismenettely 
ei toimi. Voisiko 

kaupunginosista saada 
yhteyshenkilöitä, joiden 

lähiömäisissä kerrostaloissa. 
Minne niissä voisi ilmaantua 
uusi kallio kahviloineen ja 
putiikkeineen? Syntyvätkö 
kaikki uudet palvelut vain 

p g
yhteisöllisyyttäyhteisöllisyyttä tuettaisiin, 

samoin kuin myös 
kansalaisaktiivisuuttakansalaisaktiivisuutta. Näin 
myös ongelmat vähenisivät, 

kun "me" henki lisäisi yhteyshenkilöitä, joiden 
sallitaan osallistua jo 
esisuunnitteluun?---”

kaikki uudet palvelut vain 
jonkin lähiön ostarille? En 

usko.”

kun me -henki lisäisi 
turvallisuutta ja toisista (ja 

omasta ympäristöstä) 
huolehtimista.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Kevyt liikenne
Lisätään pyöräilyreittejä ja parannetaan Lisätään pyöräilyreittejä ja parannetaan 

olemassaolevien kuntoa. Erotetaan kävelijät, 
pyöräilijät ja autoilijat selkeästi toisistaan. Muutetaan 

ydinkeskustan autoteitä kevyen liikenteen väyliksi.

”Kävelykatuja Kävelykatuja keskustaankeskustaan... 
Kävelykadut tekevät 

helsingistä viihtyisämmän ja 
toimivamman  Keskusta

”Pyöräily järjestykseen! 
Nykyään joutuu 

jalkakäytävällä päivittäin 
väistelemään takaa ilmestyviä 

”Pyörätiet Pyörätiet parkkiruutujen parkkiruutujen 
paikallepaikalle. Ehdotan että kaikki 

kantakaupungin parkkiruudut -
myös asukaspysäköintipaikat -

toimivamman. Keskusta-
autoilu on ihan passe. 

muutama hyvä esimerkki on 
jo olemassa mm. keskuskadun 
ja kalevankadun osalta. Espa 

väistelemään takaa ilmestyviä 
ohikiitäviä polkupyöräilijöitäohikiitäviä polkupyöräilijöitä. 

Tilanteet ovat välillä jopa 
hengenvaarallisia. Itse saatan 

ainakin yhtäkkiä muuttaa 

siirretään parkkihalleihin. 
Ruutujen tilalle pyörätiet. 

Vuonna 2020 pyörätiet ovat osa 
ajoväylää, joten jalankulkijat 
osaavat välttää niitä  Ne on j p

ja aleksi olisivat myös 
hienoja kävelykatuja. Sporat 

ei haittaa.”

y
kulkusuuntaa jos näen jotain 
kiinnostavaa näyteikkunassa. 

Asiaan pitäisi saada jokin 
tolkku.”

osaavat välttää niitä. Ne on 
merkitty selkeästi esim. 

punaisella pinnoitteella, ja 
verkosto on yhtenäinen.---”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Rakentaminen
Suunnitellaan kaupunkia luovasti ja rohkeasti Suunnitellaan kaupunkia luovasti ja rohkeasti 

sekä rakennetaan tiiviisti ja ekologisesti. 
Osallistetaan asukkaat kaupunkisuunnitteluun.Osallistetaan asukkaat kaupunkisuunnitteluun.

”Keskustaan tornitaloja ja 
pilvenpiirtäjiä. Helsingin 
keskustan aluetta voisi keskustan aluetta voisi 

tiivistäätiivistää ja laajentaa sieltä 

”Ei enää betonilaatikoita. Jos 
Suomesta ei löydy tekijöitä 
kauniille arkkitehtuurillekauniille arkkitehtuurille, 

”Tarvitaan järkevää, 
ekologisesti vastuullista, 

ennakkoluulotonta, luovaa ja 
innovatiivista innovatiivista 

k ki itt lk ki itt l  tiivistäätiivistää ja laajentaa sieltä 
nimen kärjestä vähän 

pohjoisemmaksi, niin liikenne 
sujuisi paremmin. Vanhan 

keskustan voi jättää pääosin 

haetaan tekijät muualta. 
Muualla Europaapassa osataan 

edelleen rakentaa 
omintakeisia taloja. Tuleeko 

kaupunkisuunnitteluakaupunkisuunnittelua. 
Asukkaita on kuultava 

enemmän. Päätösten pohjana 
täytyy olla monipuolinen 
selvitystyö, jossa erilaisia keskustan voi jättää pääosin 

kävelyalueeksi.”
Helsingin uusista asuinalueista 

Ruoholahden kaltaisia 
betonielementtilähiöitä?”

selvitystyö, jossa erilaisia 
vaihtoehtoa on pohdittu 

huolellisesti ja asukkaita sekä 
kaupungin työntekijöitä 

kuultu.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Virkistysalueet
Säästetään viheralueita virkistyskäyttöön Säästetään viheralueita virkistyskäyttöön 

niin kaupungin asukkaille kuin 
vierailijoillekin.

”Vihreä. Paljon monipuolisia 
viheralueita ympäri 

kaupunkia  Edustuspuisto

”Rakentamista Viikin ja 
Arabianrannan alueella tulee 

hillitä voimakkaasti, jotta 
luonnonsuojelualue ei kärsisi luonnonsuojelualue ei kärsisi 

”Kaupungin alueella 
luonnonmukaisia luonnonmukaisia 

virkistysalueitavirkistysalueita. Kuten 
Ki i kk  S   i  l  kaupunkia. Edustuspuisto-

tyyppisiä puistoja myös puistoja myös 
lähiöihinlähiöihin! Ei välttämättä 
mitään isoja, mutta pieni 
viheralue  joka normaalia 

luonnonsuojelualue ei kärsisi luonnonsuojelualue ei kärsisi 
yhtään enempääyhtään enempää. Tulee nähdä 
tämän alueen arvo ilman sen 
ympäräröivien alueiden aivan 

täyttä kaavoittamista ja 

Kivinokka. Se on avoin alue, 
sinne on helppo mennä ja siellä 
voi nauttia luonnonrauhasta. 

Alue tulisi säilyttää 
virkistyskäytössä  koska viheralue, joka normaalia 

upeammaksi suunniteltu.”

y j
rakentamista. Alue on edelleen 

huomionarvoinen ihan 
maailman mittakaavassa.---”

virkistyskäytössä, koska 
ympäröivät alueet on jo 

suunniteltu täyteen asutusta.”
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Miten sinun Helsinkisi toteutuu?

Metropolialue
Suunnitellaan metropolialueen liikennettä  Suunnitellaan metropolialueen liikennettä, 

rakentamista ja palveluja alueen 
kokonaisvaltaisen kehittymisen näkökulmasta.

”MetropolihallintoMetropolihallinto rakennetaan 
aidosti ilman ilman kuntarajojakuntarajoja. Tulee 

teettämään monessa valta-
koneistossa itkua ja hammasten-

ki i t tä  tt  i  k i  

”Helsingin metropolialue kehittyy 
kokonaisuutena. Olisi mukava, 
jos saisi käyttää palveluja myös 
työpaikan lähellä eikä tarvitsisi 

ä j ll ki  ti t ll  

”Metropolialue yhtenäiseksi. 
Yhteinen liikenneYhteinen liikenne-- ja ja 

aluesuunnittelualuesuunnittelu, jotta päästään 
kiristystä, mutta ainoa keino 
selvitä tulevista haasteista on 
tehdä yhteistyötä verkosto-
mallisesti. Tulee kehittää 

menetelmiä, että tämä olisi 

mennä jollekin tietylle 
kotiosoitteen mukaiselle alueelle, 

jos haluaa saada palvelua ja 
verorahoilleen vastinetta. 

Nykykäytäntö on suunniteltu vain 

, j p
ruuhkista ja kulkeminen töihin 
helpottuu. Nyt alueet on liian 

hajanaisia ja välimatkat pitkiä. 
Monista paikoista puuttuu menetelmiä, että tämä olisi 

aito mahdollisuus todelliseen 
päätöksentekoon, ei vaan 
selvityksiä tai "hauskoja" 

sanalyhenteitä.---”

Nykykäytäntö on suunniteltu vain 
nukkumaosoitteiden mukaannukkumaosoitteiden mukaan ja 
palvelee vain niitä, jotka ovat 
päiväsaikaan kotiosoitteensa 

lähellä.---”

p p
julkiset yhteydet.”
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Ideoinnin vaihtuvat näkökulmat 
Näkökulmat tulivat näkyviin osallistujille ideointisivulla 

HYVINVOINTI JA PALVELUT

Näkökulmat tulivat näkyviin osallistujille ideointisivulla 
satunnaisessa järjestyksessä

KILPAILUKYKY JA YRITYSTOIMINTA
• Kaupunki kuulee ja kuuntelee
• Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus vahvistuu
• Oppiva ja osaava Helsinki

KILPAILUKYKY JA YRITYSTOIMINTA
• Osaava työvoima
• Parhaat liikepaikat ja tekijät
• Yrittäjän Helsinkipp j

• Tulevaisuuden terveyskeskus
• Arvokas vanhuus
• Elinikäinen oppiminen

Yrittäjän Helsinki
• Helsingin keskusta on Suomen 

yritysmaailman keskus
• World Design Capital Helsinkil ä e  opp e

• Tilaa olla nuori
• Kukaan ei ole yksin
• Tulevaisuuden päivähoito

g p
• Helsinki on opiskelijakaupunki
• Helsinki on kongressikaupunki
• Merellinen HelsinkiTulevaisuuden päivähoito

• Eheä ja moniarvoinen Helsinki
• Palvelut monikulttuurisessa Helsingissä
• Tulevaisuuden asiakaspalvelu

Merellinen Helsinki
• Monien tapahtumien Helsinki
• Luovien alojen Helsinki
• Kansainvälinen HelsinkiTulevaisuuden asiakaspalvelu

• Sähköinen asiointi tulevaisuuden Helsingissä
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Kansainvälinen Helsinki



Ideoinnin vaihtuvat näkökulmat 
Näkökulmat tulivat näkyviin osallistujille ideointisivulla 

ASUMINEN, LIIKENNE JA KAUPUNKIRAKENNE 

Näkökulmat tulivat näkyviin osallistujille ideointisivulla 
satunnaisessa järjestyksessä

• Metron tulevaisuus
• Jätkäsaari 2025? Kalasatama 2030?
• Tulevaisuuden raitiovaunu
• Pyöräilevä Helsinki
• Hiilineutraali Helsinki
• Kotikaupunkina Helsinkiot aupu a els
• Tulevaisuuden kerrostalo
• Esikaupunkien renessanssi
• Elinvoimaiset kaupunginosatElinvoimaiset kaupunginosat
• Kohtuuhintainen asuminen
• Autoilun tulevaisuus
• Energiatehokas HelsinkiEnergiatehokas Helsinki
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Havaintoja englanninkielisestä Havaintoja englanninkielisestä 
aineistosta

Englanninkielisen linkin kautta osallistuneet korostavat tulevaisuuden 
Helsinki visioinnissa teknologista Helsinkiä enemmän ja Helsinki -visioinnissa teknologista Helsinkiä enemmän ja 
moniarvoisuutta vastaavasti vähemmän kuin suomenkieliset. 
Suomenkielisille yksimielisesti tärkeistä aiheista peruspalvelut sekä 
merialue ja rannat puuttuvat englanninkielisestä aineistosta 
kokonaan. Näiden sijaan englanninkieliset korostavat innovatiivisen 
ilmapiirin ja kaikille avoimen harrastus- ja kokoontumistilan sekä p j j
verkostoitumisen helppouden tärkeyttä.
Englanninkielisen aineiston heikot signaalit koskivat mm. sukupolvien 
yhteisasumismuotojen järjestämistä  pääkaupunkiseudun yhdistämistä yhteisasumismuotojen järjestämistä, pääkaupunkiseudun yhdistämistä 
ja ympäristötaiteen lisäämistä.
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